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Ook „Oud-Utrecht" erkent zijn plicht, bij het verscheiden van 
dezen uitzonderlijk verdienstelijken man hem den cijns van eer
bied en bewondering te wijden. Toch, lokaal-historicus alleen was 
Kernkamp in geenen deele. Breed was het veld zijner geschied
kundige belangstelling en werkzaamheid; van veler tijden menschen 
heeft zijn kunstvaardige pen het scherpe beeld geteekend, van het 
gebeuren in vroeger tijden, in verre landen en op wijde zeeën, heeft 
zijn bezield en bezielend woord tot velen gesproken. Maar niette
min, het ware wel een wonder, zoo hij ook niet gegrepen was ge
weest door de rijke historie van onze stad, waar hij van de lange 
jaren zijns levens er zeker wel zestig heeft gesleten, als scholier, 
student, als leeraar en wel het langst als gevierd academisch docent. 
Het bonte, ietwat verwarrend tafereel van Utrechts middeleeuwen 
heeft hem minder geboeid, al was hij op dit terrein lang geen 
vreemdeling, maar de later eeuwen van dezer stede historie had
den voor hem geen geheimen. Maar niet alleen was hij op dit 
gebied een kennend schouwer, ook gebouwd heeft zijn hand daar 
aan velerlei schoon en blijvend werk. 

En nu ligt het toch wel geheel voor de hand en geheel in den 
aard van dezen geboren onderwijsman, dat het meest zijn belang
stelling trok het levensbeeld van de hoogeschool, waaraan hij zijn 
studiën had volbracht en waarvan hij later, twee-en-dertig jaren 
lang, als hoogleeraar één der illustre figuren is geweest. Alleen 
reeds het magnum opus van zijn latere jaren, de twee lijvige 
deelen: De Utrcchtsche Universiteit 1636—1936, voor het grootste 
deel van zijn hand en overigens onder zijn leiding tot stand ge
komen, de schoone feestgave van het Utrechtsch Universiteits
fonds aan de Stichtsche Alma mater bij haar derde eeuwfeest; als
mede de drie deelen: Acta et Décréta Senatus, Vroedschapsreso-
lutiën enz., door Kernkamp uitgegeven in de Werken van het 
Historisch Genootschap en het materiaal omvattend, waaruit hij in 
hoofdzaak zijn groote geschiedenis der Hoogeschool heeft opge
bouwd, alleen deze werken reeds zouden voldoende zijn hem een 
eereplaats in te ruimen in de rij van Utrechts historieschrijvers van 
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academischen bloed. Doch er is meer. In 1914 schreef Kernkamp: 
De Utrechtsche Hoogeschool in den Franschen tijd en in hetzelfde 
jaar publiceerde hij in de Bijdragen en Mededeelingen van het 
Historisch Genootschap: Précis de l'état de l'université établie à 
Utrecht (1811), het rapport tijdens de inlijving door Noëll en 
Cuvier o.m. over Utrechtsche hoogeronderwijstoestanden uitge
bracht aan den Conseil de l'université Impériale, beide als het ware, 
maar onbedoeld, voorstudiën voor het latere grooter werk. In 1933 
hield hij in één der Sectievergaderingen van het Provinciaal 
Utrechtsch Genootschap van K. en W . een fraaie voordracht over: 
Pieter Burman van 1696 tot 1715 hoogleeraar te Utrecht, welke 
in het verslag over dat jaar van het P. U. G. is afgedrukt. Uit het 
volgende jaar dateert een te Leiden gehouden voordracht: Hooge-
scholen van Leiden en Utrecht, de betrekkingen in vroeger eeuwen, 
waarvan verslag wordt gedaan in het Utrechtsch Dagblad van 
26 April 1934. Het Utrechtsch jubeljaar 1936 zagen nog van zijn 
hand verschijnen de studie: Buitenlandsche studenten aan de 
Utrechtsche academie in vroegere eeuwen, in het tijdschrift 
Historia, en een artikel: De stichting der Academie, in het Univer-
siteitsnummer van het Utrechtsch Nieuwsblad. 

Doch ook andere Ultraiectma dan academische zijn uit zijn 
pen gevloeid. In het Historisch Gedenkboek der herstelling van 
Neêrlands onafhankelijkheid in 1813, uitgegeven in 1913, schreef 
hij het onderdeel: De voormalige provincie Utrecht in 1813; op 
23 Januari 1929 bij de herdenking van het oprichten der Unie van 
Utrecht voor 350 jaren hield hij onder vorstelijke en landelijke be
langstelling over dat roemrucht gebeuren een magistrale rede in 
het Groot-Auditorium onzer Universiteit, terwijl nog voor enkele 
jaren, in 1940, van zijn hand een artikel verscheen, getiteld: Een 
politieke luchtreis te Utrecht, Januari 1784, in den bundel opstellen, 
aan G. A. Evers aangeboden bij zijn aftreden als conservator aan 
de Universiteitsbibliotheek alhier. En nu zij nog gezwegen van 
enkele andere, kleiner geschriften over Utrecht, academische 
of niet. 

In het inwendige leven onzer Vereeniging heeft Kernkamp geen 
rol gespeeld; hij behoorde tot haar oprichters en éénmaal, in de 
jaarvergadering van 1937, hield hij een voordracht over: Het cul-
tureele leven in Utrecht in de 17e eeuw, maar in het Jaarboekje 
of het Maandblad zal men zijn naam als auteur niet vinden. Maar 
wat nood? ,,Oud-Utrecht" wil in de eerste plaats als voertuig 
dienen, om de vruchten van den arbeid van anderen te brengen tot 
de menigte der belangstellenden daarbuiten, en pas in de tweede 
wil zij zelf vorsehen of daartoe opwekken. Hoe zou het ons dan 
vergaan, indien niet, zij het ook buiten onzen kring, anderen 
dit vorschingswerk verrichten? En onder degenen, die in de laatste 
eeuw gearbeid hebben in den tuin van Utrechts historie, zal 
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academischen bloede. Doch er is meer. In 1914 schreef Kernkamp: 
gegaan zijn — noemen wij hier alleen dien van zijn ouderen en 
bewonderden vriend Dr. Mr. S. Muller Fz. •— steeds met de meeste 
eere bekend blijven. 

Doch deze man van grooten bedrijve was allerminst alleen een 
figuur van de stille studeerkamer; in de jaren van zijn volle kracht 
stond hij ook midden in het leven van zijn tijd, ook in deze stad, 
en vele zullen hier de vereenigingen en commissies zijn, waar men 
in deze dagen van zijn heengaan, in dankbare herinnering aan de 
door hem bewezen diensten, zijner zal gedenken. Niet alleen 
Nederland, maar in het bijzonder ook onze stad heeft in Kernkamp 
een geleerde en een mensch van ongewoon formaat verloren! 

W. A. F. B. 

„TWINTIG E E U W E N UTRECHT". 

Even eenvoudig als het begin dezer tentoonstelling was, kwam 
haar einde: in den morgen van den 12den Juni 11. waren de deuren 
open gezet en in den namiddag van den 3den October d.a.v. 
werden ze, eveneens zonder vertoon, gesloten. Toch is ze door 
13095 personen, gemiddeld 115 per dag, bezocht en heeft haar in
houd dus in vier maanden meer belangstellenden getrokken, dan 
in de laatste vier jaren met het Centraal museum, de daar toen 
gehouden bijzondere tentoonstellingen inbegrepen, in een vol jaar 
het geval was. Kennelijk heeft het gebodene voldoende geboeid, 
om de Utrechtenaren in stijgend aantal te trekken. 

Het ontwerp dezer tentoonstelling is een gelukkige gedachte van 
de directrice van het Centraal museum, de aanwijzing der stukken 
een blijkbaar geslaagde keuze der uitvoerende commissie geweest. 
En als gevolg ook van de voorlichting, die door deskundigen op 
tal van rondleidingen werd gegeven, zijn honderden Utrechtenaren 
meer vertrouwd geraakt met het worden en wezen hunner 
woonstad. 

De vereeniging ,,Oud-Utrecht" is erkentelijk voor den steun, 
die op deze wijze aan haar streven is verleend, zooals in de laatste 
commissie-bijeenkomst door haar voorzitter in waardeerende woor
den voor opzet en uitvoering is getuigd. Bovendien is ze dankbaar 
voor de gelegenheid om ook rechtstreeks de aandacht op haar doel 
te kunnen vestigen en zoodoende belangstelling voor haar werk, 
steun voor haar streven te vragen. Niet minder dan veertig nieuwe 
leden hebben zich ter tentoonstelling aangemeld. E. 


